
Gezellige bso
bij de school

Buitenschoolse opvang



Meander is een buitenschoolse opvang die samen met de school is

ondergebracht in één gebouw. Dat is veilig en overzichtelijk voor

uw kind en handig voor u, als ouder. De bso is geen verlengstuk

van de school: kom kijken en proef de huiselijke sfeer! Een

ander sterk punt is onze kleinschaligheid: we hebben iedere dag

plaats voor 40 kinderen.

 

Op onze gezellige en kleinschalige bso zijn er iedere dag volop

activiteiten. We hebben verschillende speelhoeken, waardoor de kinderen zich op een

natuurlijke wijze verspreiden en kunnen opgaan in hun eigen spel. We letten erop dat de

kinderen goed met elkaar leren omgaan en voor zichzelf kunnnen opkomen.

Onze gediplomeerde medewerkers volgen

de ontwikkeling van de kinderen en zorgen

voor een prettige sfeer in de groep. Bij de

buitenschoolse opvang staat spelen en

plezier hebben voorop. De

beroepskrachten dagen de kinderen uit

nieuwe ervaringen op te doen door steeds

weer nieuwe activiteiten aan te bieden. De buitenspeelplaats is ingericht vanuit het concept

natuurlijk spelen. Door gebruik van natuurlijke materialen wordt de fantasie bij kinderen

geprikkeld. We vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag naar buiten kunnen, ook als

het weer wat minder is.

 

Pedagogische uitgangspunten
- Wij bieden kinderen emotionele veiligheid en geborgenheid.

- Wij zien ieder kind als een uniek individu, wij hebben respect voor deze

individualiteit.

- Wij werken vanuit een positieve benadering van kinderen.

- Wij stimuleren het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

- Wij stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke, sociale,

cognitieve en motorische vaardigheden.

- Wij ondersteunen de kinderen bij het ontwikkelen van waarden en

normen.

Het is de vrije tijd van de kinderen, dus mogen

ze zelf bepalen wat ze willen doen.



Dagindeling
Rond 14.30 worden de kinderen per

ophaalpunt door tenmiste één

pedagogisch medewerker opgehaald.

Daarnaast blijft er minimaal één

pedagogisch medewerker achter om de oudere kinderen op te vangen die zelfstandig naar

onze bso komen.

Net als thuis krijgen de kinderen eerst wat te drinken en zorgen we voor fruit. En natuurlijk is

er dan tijd voor een praatje: wat hebben de kinderen vandaag beleefd op school? Sommige

kinderen praten graag in een groep, anderen zijn stiller, luisteren of gaan liever spelen. We

letten erop dat ieder kind tot z'n recht komt.

 

Iedere middag bieden we de kinderen een activiteit. De

kinderen mogen zelf bepalen of zij hier aan deelnemen.

Of dat ze kiezen voor vrij spel binnen in onze speelhoeken

of buiten. In de loop van de middag wisselen we soms van

groepen, zodat alle kinderen mee kunnen doen met de

activiteit.

En rond half 5 is het tijd voor een gezond tussendoortje, zoals een

cracker of soepstengel.

Vanaf 17 uur worden de eerste kinderen opgehaald. We zijn iedere dag open tot 19 uur, zodat

ouders zich niet hoeven te haasten om op tijd op de bso te zijn. We vinden het belangrijk dat

kinderen in rust en regelmaat kunnen opgroeien.

Even alleen computeren, wegdromen met een

boek, knutselen met je beste vriendinnetje.

De kinderen vermaken zich prima hier!

Als een kind iets speciaals heeft meegemaakt,

horen we dat graag. Dan kunnen we daar

rekening mee houden.



Opvang voor schooltijd en tijdens schoolvakanties
Uw kind kan gebruik maken van de buitenschoolse opvang gedurende de hele

basisschoolperiode, met of zonder schoolvakanties. Een geruststellende gedachte dat u

hiervoor niet steeds iets anders hoeft te regelen. Bovendien geeft het uw kind duidelijkheid en

continuïteit. We hebben ook contracten voor opvang uitsluitend tijdens de schoolvakanties.

Openingstijden
Wij zijn iedere werkdag geopend vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur. Wij bieden ook opvang

voor schooltijd. U kunt uw kind dan brengen vanaf 7.30 uur. Tijdens schoolvakanties en

ADV-dagen zijn we geopend van 7.30 tot 19.00 uur. Wij zijn gesloten op nationale feestdagen.

Aanmelden
Hebt u interesse? Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Kom gerust eens langs op

onze locatie, we geven u graag een rondleiding! En kunnen u meer vertellen over onze

mogelijkheden en tarieven. Uiteraard geheel vrijblijvend. Bel of mail

naar bso Meander: 571 73 72 of meander@kinderstadtilburg.nl 

Meer informatie vindt u op:

www.kinderstadtilburg.nl/meander

Buitenschoolse opvang Meander

Meddostraat 6a, 5045 EH Tilburg

T 013 571 73 72

E meander@kinderstadtilburg.nl
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